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Votação histórica

Parlamento Europeu aprova alargamento 
da licença de maternidade na UE

 

As propostas de Edite Estrela que foram a 
votos na sessão plenária do PE, em Outubro, 
obtiveram 392 votos a favor e 190 contra. A 
relatora parlamentar conseguiu apoios nos 
principais Grupos políticos (socialista, demo-
crata-cristão, liberal, “verdes” e comunista). 
O acontecimento foi seguido pela imprensa 
internacional tendo sido manchete de jornais 
europeus e alvo de reportagens de rádio, tele-
visão e revistas em muitos países dentro e fora 
da Europa.
Ao fim de muitos meses de duras negociações 
entre Grupos políticos do PE, de dezenas de 
reuniões com Deputados, diplomatas dos Esta-
dos-Membros, responsáveis governamentais, 
organizações da sociedade civil, académicos, 
responsáveis pelo sector da saúde, cientistas, e 
apoiada em estudos de impacto, a eurodeputa-
da socialista conseguiu apresentar e ver vota-
das em plenário as suas propostas legislativas 
mais emblemáticas: o alargamento do período 
de maternidade para as 20 semanas pagas por 
inteiro e o estabelecimento de uma licença de 
paternidade de duas semanas pagas na ínte-
gra. O pacote legislativo prevê igualmente uma 
série de medidas que reforçam a protecção e a 
segurança das mães no local de trabalho. 

“É imperativo actualizar 
a legislação”
 
É consensual que a directiva ainda em vigor que 
prevê 14 semanas de período de maternidade 
está desactualizada. A proposta inicial da Co-
missão Europeia previa o pagamento a 100% 
durante as primeiras seis semanas, mas ape-
nas “recomendava” o pagamento integral nas 
restantes semanas (portanto, sem carácter 
vinculativo). As propostas apresentadas por 
Edite Estrela e que hoje constituem a posição 
oficial do PE são portanto mais ambiciosas.

Actualmente o cená-
rio é muito variado na 
UE: há Estados-Mem-
bros onde a duração 
mínima da licença de 
maternidade é de 14 
semanas e há países 
que prevêem até 52 semanas. O pagamento da 
licença é também muito variado, sendo paga a 
100% apenas em 13 países da UE.
Edite Estrela considera fundamental actuali-
zar a legislação comunitária seguindo as boas 
práticas dos Estados-Membros socialmente 
mais evoluídos. As propostas de Edite Estrela 
são inspiradas nos sistemas português, espa-
nhol e sueco, considerados exemplares mesmo 
a nível europeu. Aliás, em Portugal, os ajusta-
mentos a fazer serão mínimos, dado que está já 
prevista uma licença de maternidade de quatro 
meses pagos a cem por cento ou cinco meses 
com pagamento a oitenta por cento do salário. 
 
Licença de maternidade ampliada 
traz benefícios para a sociedade
 
A Deputada manifestou a sua satisfação com 

o voto obtido em ple-
nário e referiu que 
os custos do alar-
gamento da licença 
de maternidade na 
UE são pouco signi-
ficativos, sobretudo 
face aos importantes 
benefícios que traz 
para a sociedade. 
“Esta legislação não 
vai entrar em vigor 
hoje. Trata-se, aliás, 
de um processo longo 
que levará ainda uns 
cinco anos. Depois de 
aprovadas pelo Par-
lamento, as minhas 
propostas têm de ser 
também apoiadas 
pelo Conselho da UE e 
só depois transpostas 
para a legislação na-

cional dos Estados-membros. Por isso, mal de 
nós, se, quando a Directiva entrar em vigor, não 
estivermos numa situação económica e finan-
ceira bastante mais favorável do que a actual”, 
afirma Edite Estrela. 
“É um pacote legislativo que corresponde às 
expectativas dos europeus e contribui para 
defender a saúde e a segurança das mulheres 
no local de trabalho, promove a igualdade de 
género, e, ao mesmo tempo, representa um 
estímulo à natalidade”, afirmou a eurodeputa-
da socialista. 
A União Europeia vence assim mais uma eta-
pa no reforço da legislação comunitária nesta 
matéria sujeita a co-decisão com o Conselho 
de Ministros. Edite Estrela espera agora que 
o Conselho tenha em conta a votação do PE 
e seja sensível nas negociações que se avizi-
nham. 

PrinciPais 
ProPostas 
aPrEsEntadas Por 
EditE EstrEla E 
aProvadas PElo PE
 
· Alargamento do período de licença 

de maternidade na UE das actuais 14 
semanas para as 20 semanas pagas por 
inteiro

 
· Aumento do período mínimo obrigatório 

de licença de maternidade de 2 para 6 
semanas após o parto 

 
· Criação de uma licença de paternidade 

de duas semanas pagas na íntegra, não 
transferível

 
·  Licença de maternidade adicional para 

situações específicas em que é neces-
sário mais tempo para recuperação/
adaptação da mulher e/ou da criança, 
de duração proporcional às suas neces-
sidades

 
·  Protecção da maternidade abrange 

trabalhadoras com todos os tipos de 
trabalho, incluindo as trabalhadoras 
domésticas

 
·  Abordagem preventiva no procedimen-

to de avaliação dos riscos no local de 
trabalho, de forma a garantir a protec-
ção da saúde reprodutiva de homens e 
mulheres no local de trabalho

 
·  Proibição do despedimento da mulher 

desde o início da gravidez até 6 meses 
após o termo da licença de maternidade

 
·  Não obrigação de prestação de trabalho 

nocturno ou suplementar
 
·  Direito a duas pausas diárias para ama-

mentação, de uma hora cada, sem perda 
de regalias

 
·  Mesmos direitos de protecção da 

maternidade e da paternidade para 
os casos de adopção de crianças com 
menos de 1 ano

O Parlamento Europeu aprovou, 
por esmagadora maioria, as 
importantes e inovadoras 
propostas legislativas 
apresentadas pela Deputada Edite 
Estrela que alargam o período 
de licença de maternidade na UE 
das actuais 14 semanas para as 
20 semanas pagas por inteiro. O 
resultado expressivo e o conteúdo 
da votação são considerados 
históricos. 

Propostas da 
Deputada receberam 

ampla cobertura 
da imprensa 

internacional
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luís Paulo alves exige no PE 
apoio urgente contra a Pobreza 

correia de campos defende inclusão de 
indicadores de emprego e pobreza no sistema de 

governação económica da UE
 

No dia em que participou juntamente com um 
grupo de jovens, com Ban Ki-Moon, Secretá-
rio-geral da ONU, e Jerzy Buzek, Presidente 
do Parlamento Europeu numa campanha de 
luta contra a pobreza, Luís Paulo Alves afir-
mou em Estrasburgo que “a pobreza é um 
problema muito sério que está a afectar 85 
milhões dos nossos concidadãos europeus e 
que não deve por isso deixar ninguém indife-
rente. Exige ser colocada no topo das nossas 
prioridades e merece uma resposta colectiva 
que garanta a dignidade mínima para os nos-
sos concidadãos que se encontram em situa-
ção de fragilidade social”. 
Relembre-se que 2010 é o “Ano Europeu do 
combate à pobreza e à exclusão social” com 
o objectivo de reafirmar e reforçar o empe-
nho político da UE no que toca à erradicação 
da pobreza. Neste sentido os princípios orien-
tadores do Ano Europeu de Luta Contra a 
Pobreza são o reconhecimento dos direitos, 
das responsabilidades partilhadas, da coe-
são e de acções concretas, sendo portanto 
necessárias medidas concretas para que, no 
plano da União Europeia e a nível dos Estados-

Membros, se integrem estes objectivos nas 
políticas gerais, incluindo nas medidas contra 
a crise económica e social, para que desta 
forma se consiga ter resultados concretos na 
redução da pobreza. O eurodeputado chamou 
à atenção para este problema “profundo” que 
“está a afectar os nossos jovens, os nossos 
idosos, mas também os nossos trabalhado-
res de uma forma crescente, afectados pela 
perda de 6 milhões de postos de trabalho só 
nos últimos 2 anos e pela insuficiência e pre-
cariedade dos seus salários mesmo quando 
conseguem permanecer nos seus postos de 
trabalho”, argumentando que “necessitamos 
de uma abordagem sistémica que ataque e 
resolva as suas causas, os problemas que es-
tão na sua origem mas não podemos dispen-
sar igualmente neste momento de respostas 
imediatas e urgentes para as suas conse-
quências”. 
“É por isso fundamental assegurar àqueles 
que se encontram fragilizados na nossa so-
ciedade um rendimento mínimo de existência 
e proporcionar-lhes respostas urgentes para 
que possam sair dessa situação”.

O Deputado Correia de Campos considera 
que o futuro sistema de supervisão e de go-
vernação económica da UE deve fixar indica-
dores relativos à taxa de desemprego e taxa 
de ocupação da população activa. No debate 
em sessão plenária do Parlamento Europeu 
sobre a governação económica e o quadro 
de estabilidade da União Europeia, o eurode-
putado socialista afirmou que “a UE tem que 
sair da crise de uma forma sustentável, as-
segurando crescimento sólido e orçamentos 
responsáveis, mas também, objectivos de 
emprego”. “Indicadores como a taxa de de-
semprego e taxa de ocupação da população 
activa devem constar obrigatoriamente do 
sistema de supervisão. Indicadores que me-
dirão o progresso da Estratégia 2020, como 
a redução da pobreza e o aumento da taxa 
de emprego na população activa não podem 
ser esquecidos”. O Deputado defendeu igual-
mente a necessidade de realizar um estudo 
de viabilidade sobre a emissão de obrigações 
europeias comuns que “poderá constituir uma 
oportunidade para aprofundar e pôr em prá-
tica instrumentos financeiros para defesa 
contra a especulação”. “A criação de um Fun-
do Monetário Europeu merece o nosso apoio 
e vemo-lo não apenas como instrumento de 
disciplina, mas sobretudo como meio de re-
duzir a manipulação especulativa dos merca-
dos da dívida soberana usando a experiência 
já adquirida com o mecanismo europeu de 
estabilidade financeira, utilizado na crise da 
Grécia”, afirmou. Correia de Campos que foi 
relator do Parecer da Comissão parlamentar 
do Mercado Interno sobre a governação eco-
nómica sublinhou que a crise veio acentuar a 
necessidade de fortalecer o Mercado Único. “É 
essencial desenvolver o comércio electrónico 
e transfronteiriço, simplificar processos de 

pagamento em linha, “standardizar” produtos 
e serviços, harmonizar instrumentos fiscais, a 
fim de criar a confiança nos consumidores e 
dinamizar a economia europeia”, adiantou.

correia de 
campos reúNe 
com directora 
Geral dos 
coNsUmidores
O Deputado Correia de Campos, membro 
da Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores do PE, reu-
niu, no passado dia 22 com a Directora Ge-
ral dos Consumidores e respectiva equipa 
e, de seguida, com representantes de vá-
rias associações de consumidores e mem-
bros dos tribunais arbitrais portugueses. 
Esteve em discussão nos dois encontros 
o estado das negociações da Proposta de 
Directiva de Protecção de Consumidores, 
da proposta de Directiva sobre a Seguran-
ça Geral de Produtos e o papel das Acções 
Conjuntas Comunitárias na fiscalização 
do mercado assim como os desenvolvi-
mentos após a aprovação no Parlamento 
Europeu do Relatório de Iniciativa sobre 
o Comércio Electrónico. Na reunião, o De-
putado abordou a Directiva de Protecção 
dos Consumidores no PE e referiu as 1200 
propostas de alteração apresentadas ao 
projecto de relatório em sede de Comis-
são Parlamentar.
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ana Gomes junta autoridades nacionais 
em debate sobre segurança química, 

biológica, radiológica e nuclear

Parlamento Europeu aprova 
proposta de capoulas santos para 

jovens agricultores

Ana Gomes juntou, em Lisboa, os organismos 
nacionais com responsabilidades na imple-
mentação do Plano de Acção da União Eu-
ropeia para o reforço da segurança química, 
biológica, radiológica e nuclear (QBRN). Esti-
veram presentes a Presidente da Autoridade 
Nacional das Armas Químicas, representan-
tes do Ministério da Defesa Nacional, do MAI 
(PSP e GNR), do SIS, da Autoridade Nacional 
de Protecção Civil e do Ministério da Saúde. 
Ana Gomes é relatora do parecer do PE so-
bre o Plano de Acção QBRN e, nesse sentido, 
procurou, através desta Audição, perceber 
em que fase Portugal se encontra na imple-
mentação do Plano que, a nível europeu, terá 
entrado em vigor em Julho deste ano. 
Numa era de ameaças diversificadas à se-
gurança colectiva, com possível destruição 
massiva quer através de ataques terroristas, 
quer de desastres naturais ou provocados 
pelo homem, envolvendo substâncias, tec-
nologia ou instalações QBRN, é fundamental 
assegurar a eficácia dos meios de prevenção, 
resposta e coordenação a nível nacional e 
europeu. A UE procurou, por isso, através 
do Plano de Acção para a Segurança QBRN 
estabelecer directrizes para uma acção con-
certada entre Estados-Membros e UE na pre-
venção, preparação, coordenação e resposta 
a um incidente QBRN.  
A ameaça criminosa, incluindo um ataque 
terrorista, não é a única via pela qual as 
substâncias QBRN podem pôr em risco a se-

gurança e a saúde dos cidadãos pois muitas 
delas são de duplo uso civil e militar, e de 
utilização habitual por empresas, laborató-
rios e centros de investigação. Esta é, por-
ventura, a especificidade mais relevante da 
segurança QBRN. O desastre que ocorreu re-
centemente num depósito fabril de alumínio 

na Hungria, implicando um derrame de lama 
tóxica num afluente do rio Danúbio,  além de 
já ter morto nove pessoas e destruído várias 
aldeias e campos de cultivo, ameaça tam-
bém a segurança e a saúde pública em países 
vizinhos, sendo  exemplo de incidente QBRN 
que desconhece fronteiras. Uma catástrofe 

semelhante pode ocorrer em qualquer país 
da UE, envolvendo outras substâncias QBRN, 
causado por desastre industrial ou ataque 
terrorista.
Desta Audição resultou a percepção de que, 
apesar de o Conselho da UE ter já formado 
equipas de trabalho para as várias áreas co-
bertas pelo Plano de Acção, a implementa-
ção e coordenação de esforços comunitários 
ainda não terá arrancado em Portugal. Ainda 
assim, todos os representantes de entidades 
nacionais mostraram não só conhecer o Pla-
no de Acção da UE, mas também terem em 
marcha os seus próprios planos e directrizes 
sobre como lidar com desastres ou ataques 
com matérias QBRN. Verificou-se faltar, 
porém, uma autoridade nacional com com-
petência para coordenar as contribuições 
dos diferentes serviços e entidades, desde 
a identificação e compreensão das ameaças 
e riscos (incluindo um apropriado circuito 
de partilha de informação classificada), até 
à preparação da resposta a nível nacional e 
europeu. A Audição permitiu assim a parti-
lha de experiências e identificação de proble-
mas: alguns intervenientes manifestaram 
particular preocupação com a segurança de 
instalações para o armazenamento e trata-
mento de substâncias perigosas QBRN, que 
estão vulneráveis a furto ou utilização im-
própria dos materiais que albergam, consti-
tuindo um risco para a segurança nacional e 
a saúde pública.

O Parlamento Europeu, reunido em sessão 
plenária em Estrasburgo em Outubro, apro-
vou a proposta do eurodeputado socialista 
Capoulas Santos para a criação do progra-
ma de intercâmbio de jovens agricultores 
a nível europeu, no âmbito da votação da 
proposta de orçamento comunitário para 
2011.
O objectivo deste novo programa que reves-
tirá a forma de projecto-piloto destinado a 
jovens agricultores é criar a oportunidade 
para a troca de experiências no contexto 
das distintas realidades agrícolas na Euro-
pa, o que segundo o eurodeputado Capoulas 
Santos “é fundamental como forma de pro-
mover a incorporação de práticas de gestão 
da exploração agrícola que permitam me-
lhor enfrentar os desafios do presente e do 
futuro, em particular no que diz respeito ao 
uso de energias renováveis, captura de car-
bono e preservação da biodiversidade e, por 
outro lado, através do contacto com experi-
ências organizativas que podem revelar-se 
essenciais para o planeamento e escoamen-
to da produção”.
O voto positivo do PE foi mais uma etapa 
para a concretização desta proposta, que 
emanou da iniciativa conjunta de Capoulas 
Santos e da irlandesa Mairead McGuiness, 

tendo sido anteriormente aprovada na espe-
cialidade pelo escrutínio das Comissões da 
Agricultura e do Orçamento. Resta agora a 

fase do acordo final com o Conselho de Mi-
nistros para que este projecto-piloto venha 
a ser desenvolvido no próximo ano de 2011.

socialistas 
celebram 5 de 
outubro no PE

A Delegação Socialista Portuguesa pro-
moveu no dia 5 de Outubro, no Parlamento 
Europeu, em Bruxelas, uma cerimónia de 
comemoração dos 100 anos da Implanta-
ção da República Portuguesa. A cerimónia 
contou com a actuação do Coro de Câmara 
de Beja e juntou várias dezenas de pessoas. 
Os Socialistas Portugueses no PE preten-
deram assim associar-se às múltiplas ce-
lebrações que tiveram lugar dentro e fora 
do país, assinalando esta importante data 
da história de Portugal juntamente com 
funcionários e trabalhadores portugueses 
e estrangeiros do Parlamento e de outras 
instituições. Para além de Deputados de 
Portugal e de outros países estiveram pre-
sentes representantes de entidades diplo-
máticas portuguesas em Bruxelas.
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Parlamento Europeu aprovou, por larga maioria, o meu relatório 
sobre a revisão da denominada Directiva “Licença de Maternidade”. 

Trata-se de uma vitória das mulheres trabalhadoras e dos homens que 
desejam partilhar as responsabilidades familiares, no respeito pelos direi-
tos das crianças e com o apoio de todos os que defendem uma sociedade 
mais justa e solidária. 
O alargamento da licença de maternidade das 14 para as 20 semanas, 
incluindo em casos de adopção, a proibição de despedimento, a permissão 
de pausas para amamentação e a adopção de uma licença de paternidade 
de duas semanas pagas integralmente são propostas que asseguram um 
duplo objectivo: defender a segurança e a saúde das trabalhadoras grávi-
das, puérperas ou lactantes no local de trabalho e promover a igualdade 
de género e a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. E vão 
certamente contribuir para travar o declínio demográfico das últimas dé-
cadas. Há 100 anos a população europeia representava 15% da população 
mundial. Em 2050 não deve representar mais de 5%. O envelhecimento e 
consequente redução da população activa põem em causa a sustentabili-
dade dos sistemas de segurança social e o próprio crescimento económico. 
Por isso a maternidade não pode ser encarada como uma doença ou um 
encargo para a economia, mas como um serviço prestado à sociedade.
Vinte semanas é um período de tempo adequado para ajudar as mulheres 
a recuperar do parto, encorajar a amamentação e permitir o estabele-
cimento de laços sólidos entre a mãe e a criança. Um prazo mais longo 
poderia afectar a reinserção das mulheres no mercado de trabalho. O pa-
gamento integral é justo porque as famílias não devem ser penalizadas 
financeiramente por terem os filhos que desejam e os filhos de que a Eu-
ropa necessita para enfrentar o desafio demográfico. 
O direito à licença de paternidade é já reconhecido em 19 Estados-Mem-
bros. É um direito dos pais e das crianças. Os especialistas defendem que 
o envolvimento dos pais na vida da criança desde os primeiros dias de vida 
contribui para o seu saudável desenvolvimento físico e psicológico.
Não obstante a actual conjuntura económica não favorecer o aumento da 
despesa social, os deputados europeus perceberam que este é um bom 
investimento no nosso futuro colectivo, com reconhecidos benefícios no 
médio e longo prazo. Por outro lado, os custos não são tão elevados como 
muitos apregoam. O estudo de impacte financeiro sobre as minhas pro-
postas conclui que os custos serão totalmente cobertos se estas con-
tribuirem para aumentar, em apenas 1%, a participação das mulheres no 
mercado de trabalho. 
São propostas equilibradas e exequíveis, na linha das recomendações da 
Organização Internacional do Trabalho e da Organização Mundial de Saú-
de, e que visam também combater os estereótipos de género existentes 
na sociedade e que associam, predominantemente, a mulher à função re-
produtiva e o homem à função produtiva. Ora, tanto as mulheres como os 
homens conciliam a dupla função de pais e trabalhadores, com os mes-
mos direitos à parentalidade e à realização profissional.
Aguarda-se agora a posição do Conselho da UE. Só quando ambas as ins-
tituições, Parlamento e Conselho chegarem a acordo é que a Directiva 
poderá entrar em vigor e ser transposta para os 27 Estados-membros. 
Espera-se que o processo seja rápido para bem das mulheres, homens e 
crianças. Os tempos são difíceis, mas é nestas alturas que as sociedades 
mais precisam de decisores audazes, porque, como lembrou há milhares 
de anos o poeta romano Horácio, “quem tem medo das tempestades aca-
ba a rastejar”.
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Elisa Ferreira participa no “Fórum
Financeiro internacional 2010” 

vital Moreira exige estudo de 
impacto da ajuda comercial ao 

Paquistão 
 

A Deputada Elisa Ferreira participou 
recentemente no “Fórum Financeiro 
Internacional 2010”, organizado em 
Bruxelas pelo Eurofi, que represen-
ta os serviços financeiros europeus, 
conjuntamente com a Presidência 
Belga da UE. A Deputada interveio 
no painel dedicado à gestão de cri-
ses bancárias transfronteiras na 
UE, tema de que foi relatora do Par-
lamento Europeu. 
Elisa Ferreira defende a criação de 
um quadro comum europeu de gestão 
de crises, de um fundo de estabilida-
de financeira da UE e de uma unidade 
de resolução de crises. A Deputada 
considera este enquadramento eu-
ropeu um elemento fundamental 
“sem o qual a economia europeia e 
os contribuintes continuarão reféns 
de futuras falências bancárias”. Con-
cretamente, a eurodeputada tem 
vindo a sublinhar a importância de 
a UE estabelecer um sistema euro-
peu de intervenção rápida, previsí-
vel e facilitador da revitalização ou 
liquidação de bancos multinacionais 
cujos problemas arrisquem efeitos 
de contaminação sistémica. 
O Fórum Financeiro contou com 
a participação de eurodeputados, 
Comissários Europeus, Ministros, 

Governadores de Bancos Nacionais 
de países da UE, representantes das 
autoridades de supervisão financei-
ra e do FMI, diplomatas, académi-
cos e especialistas.  
A Deputada também participou na 
importante mesa-redonda que teve 
lugar recentemente em Bruxelas, 
promovido pelo think tank Friends 
of Europe, sobre o Estado da Europa 
em 2010. O encontro contou com a 
presença de várias personalidades 
da vida política europeia, represen-
tantes de instituições internacio-

nais, membros de organizações da 
sociedade civil, especialistas, aca-
démicos e jornalistas. Estiveram 
presentes Herman Van Rompuy, 
Presidente do Conselho Europeu, 
Yves Leterme, Primeiro Ministro da 
Bélgica, Jerzy Buzek, Presidente do 
Parlamento Europeu, Durão Barro-
so, Presidente da Comissão, entre 
outros. O seminário contou com vá-
rios painéis temáticos dedicados à 
governação económica, à presença 
da UE na cena internacional e ao fu-
turo da União Europeia.

Vital Moreira, na qualidade de Pre-
sidente da Comissão de Comércio 
Internacional do Parlamento Euro-
peu, solicitou aos serviços do Par-
lamento a elaboração de um estudo 
do impacto económico na indústria 
europeia da proposta da Comissão 
Europeia de concessão de ajudas co-
merciais excepcionais ao Paquistão. 
Entre as questões que Vital Moreira 
pretende ver respondidas estão a de 
saber qual o impacto daquelas medi-
das na criação ou destruição de em-
prego, quais as indústrias e regiões 
mais afectadas por essas medidas, 
que produtos poderiam constituir 
uma alternativa à lista de 75 produ-
tos (muitos deles da indústria têxtil 
e de vestuário) proposta pela Comis-
são Europeia e qual o impacto de tais 
medidas se apenas fossem aplicadas 
por um período de tempo mais curto 
do que o proposto (3 anos). 
Vital Moreira considera essencial 
que seja realizado este estudo de 
impacto assim sendo possível averi-
guar o verdadeiro alcance e efeitos 
provocados por essas propostas, ra-
zão pela qual propôs também à Co-
missão de Comércio Internacional 
do Parlamento Europeu que exija da 
Comissão Europeia a elaboração de 
estudo próprio mais aprofundado. 
Enquanto Presidente da Comissão 

de Comércio Internacional do PE, 
o Deputado interpelou o Comissário 
do Comércio Internacional, Karel de 
Gucht, sobre esta ajuda comercial 
de emergência. A proposta de regu-
lamento do executivo da UE prevê 
a eliminação de direitos aduaneiros 
para 75 produtos oriundos desse 
país. Na sua pergunta escrita, Vital 
Moreira pretende saber quais foram 
os critérios adoptados para selec-
cionar aqueles produtos e porque 
decidiu a Comissão basear-se tão 
fortemente na indústria de Têxteis 
e Vestuário, em vez de apresentar 
um leque de produtos mais equili-
brado. Em segundo  lugar, dado que 

as medidas pretendem responder a 
uma “emergência” (as inundações), 
“porque escolheu a Comissão pro-
por que as medidas se apliquem 
por 3 anos? Não seriam os mesmos 
objectivos atingidos num período de 
tempo mais curto?”, pergunta o eu-
rodeputado português. Vital Moreira 
insta também a Comissão Europeia 
a responder porque não faz depen-
der as preferências propostas de 
determinadas condições, como por 
exemplo o Paquistão retirar as suas 
restrições à exportação de maté-
rias-primas, como uma forma de 
contrabalançar as perdas para os 
produtores têxteis da União.  


